
แบบ สขร.1

ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

1 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 750.00             750.00             เฉพาะเจาะจง นายปรีชาพล  มากมูล / นายปรีชาพล  มากมูล / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 41/2562

พร้อมเคร่ืองด่ืม ประชุมสภา 750.-บาท 750.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 3 พ.ค. 62

สมัยสามัญที่ 2/2562

2 จัดจ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 300.00             300.00             เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 42/2562

การประชุมสภา 300.-บาท 300.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 3 พ.ค. 62

3 จัดจ้างวศิวกรรับรองแบบ 38,000.00         38,000.00         เฉพาะเจาะจง นายชาละ  แสงอรุณ / นายชาละ  แสงอรุณ / เสนอราคาต่ าสุดและ บนัทกึตกลงการจ้าง

38,000.-บาท 38,000.-บาท เปน็ไปตามเง่ือนไขที่  เลขที่ 4/2562

อบต.บางจานก าหนด ลว 14  พ.ค. 2562

4 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 39,480.00         39,480.00         เฉพาะเจาะจง อสค.มอบอ านาจใหส้หกรณ์ อสค.มอบอ านาจใหส้หกรณ์ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ บนัทกึตกลงซ้ือขาย

พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 1/62 โคนมชะอ า - หว้ยทราย จ ากัด โคนมชะอ า - หว้ยทราย จ ากัด ขายโดยตรง เลขที่ 5/2562

ส าหรับโรงเรียนวดัโพธิฯ์ 39,480.-บาท 39,480.-บาท ลว 21 พ.ค. 2562

5 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 16,450.00         16,450.00         เฉพาะเจาะจง อสค.มอบอ านาจใหส้หกรณ์ อสค.มอบอ านาจใหส้หกรณ์ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ บนัทกึตกลงซ้ือขาย

พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 1/62 โคนมชะอ า - หว้ยทราย จ ากัด โคนมชะอ า - หว้ยทราย จ ากัด ขายโดยตรง เลขที่ 6/2562

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 16,450.-บาท 16,450.-บาท ลว 21 พ.ค. 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบางจาน   อ าเภอเมอืงเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง



ผู้ได้รบัการคัดเลือก เลขที่และวันที่

วงเงนิที่จะซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ตกลงซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก ของสัญญาหรอื

หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ หรอืจ้าง โดยสรปุ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรอืจ้าง

6 จัดจ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 500.00             500.00             เฉพาะเจาะจง นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / นายยอดชาย  สุนทรวภิาต / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 43/2562

การประชุมประชาคม 500.-บาท 500.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 22 พ.ค. 62

7 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ซ่อมแซม 20,000.00         20,000.00         เฉพาะเจาะจง เพชรศิลาค้าวสัดุ / 20,000.- เพชรศิลาค้าวสัดุ / 20,000.- เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 29/2562

บา้นผู้พกิาร ขายโดยตรง ลว 27 พ.ค. 62

8 จ้างซ่อมแซมบา้นผู้พกิาร 20,000.00         20,000.00         เฉพาะเจาะจง นายทองเจือ  สาระเหด็ / นายทองเจือ  สาระเหด็ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 44/2562

20,000.-บาท 20,000.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 27 พ.ค. 62

9 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 40,900.00         40,900.00         เฉพาะเจาะจง นิรันดร์แอร์ แอนด์ เซอร์วสิ / นิรันดร์แอร์ แอนด์ เซอร์วสิ / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 45/2562

และล้างเคร่ืองปรับอากาศ 40,900.-บาท 40,900.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 30 พ.ค. 62

10 จัดจ้างประกอบอาหารวา่ง 625.00             625.00             เฉพาะเจาะจง นายปรีชาพล  มากมูล / นายปรีชาพล  มากมูล / เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังจ้าง เลขที่ 46/2562

พร้อมเคร่ืองด่ืม ประชุมคณะ 625.-บาท 625.-บาท รับจ้างโดยตรง ลว 30 พ.ค. 62

กรรมการพฒันาทอ้งถิ่น

11 จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์วนัเฉลิม 5,820.00          5,820.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ หจก.อาลีกอ๊ปปี้เซ็นเตอร์เซอร์วิส/ เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 30/2562

พระชนมพรรษาสมเด็จพระ 5,820.-บาท 5,820.-บาท ขายโดยตรง ลว 31 พ.ค. 62

ราชินี

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง






